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Fatale termijn:
Uiterlijke aanlevering zienswijze 19 november 2020 (zie ook kanttekeningen).

Gevraagd besluit
1. Een zienswijze naar voren te brengen op het Inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder. 

Inhoud
Inleiding
Het dagelijks bestuur van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) heeft de gemeenteraad bij brief 
van 5 oktober 2020 gevraagd om zijn zienswijze te geven op het Inkoopkader jeugdhulp 2022 en 
verder.

Beoogd effect
De aandachtspunten van de gemeente Papendrecht kenbaar te maken richting dagelijks bestuur van 
de GR DG&J, zodat deze betrokken worden bij de verdere besluitvorming ten aanzien van het 
Inkoopkader jeugdhulp 2022 e.v.

Argumenten
1.1      De raad is het bevoegde orgaan tot het geven van zienswijzen.

In het algemeen bestuur van de GR DG&J is afgesproken, dat de gemeenteraden de gelegenheid 
krijgen hun zienswijze op het Inkoopkader jeugdhulp 2022 e.v. te geven, alvorens het algemeen 
bestuur deze vaststelt. 

 

1.2      Het college biedt de raad een concept-zienswijze aan.

Zoals gebruikelijk ondersteunt het college door een aanzet c.q. voorzet te maken van de zienswijze 
voor de gemeenteraad aan de hand van eerdere besprekingen rond dit onderwerp in de 
gemeenteraad (zie bijgevoegde conceptbrief).

Kanttekeningen
1.1      De zienswijze diende uiterlijk voor 19 november kenbaar gemaakt te worden.

In de brief van 5 oktober 2020 verzoekt het dagelijks bestuur van de GR DG&J om binnen de gestelde 
termijn van 8 weken en uiterlijk 19 november 2020 zienswijzen hierover kenbaar te maken. Richting 
het dagelijks bestuur van de GR DG&J hebben wij reeds gemeld dat de termijn voor de gemeente 
Papendrecht niet haalbaar is. In het verlengde hiervan is vriendelijk doch dringend verzocht tot een 
extra AB-vergadering in december, zodat de inbreng van de Papendrechtse gemeenteraad volwaardig 
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kan worden betrokken bij besluitvorming. Inmiddels is besloten om op 17 december 2020 een extra 
AB-vergadering te beleggen.

 

Om de regionale voorbereiding ten behoeve van besluitvorming tijdig te laten opstarten, wordt de 
regio op ambtelijk niveau tussentijds geïnformeerd over behandeling in respectievelijk de 
collegevergadering en de commissievergadering.

Financiën
-

Uitvoering
Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze worden verzonden aan het dagelijks bestuur 
van de GR DG&J. In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG&J van 17 december 
2020 wordt een definitief besluit met de zienswijze van de gemeenteraden voorgelegd aan het 
algemeen bestuur. U wordt hierna geïnformeerd over het definitieve besluit van het algemeen bestuur 
over het Inkoopkader jeugdhulp 2022 e.v.

Communicatie & participatie
-

Duurzaamheid & ecologie
-

ICT
-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen
1. 1. Verzoek zienwijze inkoopkader jeugdhulp 2022 e.v.pdf
2. 2. Inkoopkader Jeugd definitief concept.pdf
3. 3. Achtergrondinfo bij Inkoopkader jeugdhulp 2022 ev ZHZ.pdf
4. Brief aan DB GR DGJ over zienswijze Inkoopkader jeugdhulp 2022 e.v. - vs 4-11.docx
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. Een zienswijze naar voren te brengen op het Inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


